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Oefenprogramma  
maandag 24 augustus 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
19:00 Twist 3 - Valto 3  
20:15 Twist 4 - Valto 4  
 
Donderdag 27 augustus 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
19:30 Excelsior 1 - Valto 1  
20:45 Excelsior 2 - Valto 2  
20:00 Valto A1 - Tempo A1  
 
Zaterdag 29 augustus 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
09:51 Excelsior D1 - Achilles D1 T. (Thom) Voskamp 
10:25 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 T. (Thom) Voskamp 
09:17 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 T. (Thijs) Dijkstra 
09:02 Dijkvogels D2 - Excelsior D3 M. (Marleen) Slaman 
10:45 DES D1 - Excelsior D4 L. (Lisette) van Dijk 
15:30 KVS 1 - Valto 1  
14:00 KVS 2 - Valto 2  
13:15 Valto 3 - ONDO 3  
14:00 Valto 4 - Maassluis 3  
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14:00 ONDO 4 - Valto 5  
15:30 ONDO 6 - Valto 7  
14:30 Maassluis 4 - Valto 8/6  
13:15 Valto 9 - Maassluis 5  
16:30 SKF A1 - Valto A1  
12:00 Valto A2 - ONDO A2  
12:30 ONDO A3 - Valto A3  
09:10 KCC B1 - Valto B1  
10:10 KCC C1 - Valto C1  
09:00 Valto D1 - Excelsior D1 T. (Thom) Voskamp 
09:34 Valto D1 - Dijkvogels D1 T. (Thom) Voskamp 
10:08 Achilles D1 - Valto D1 T. (Thijs) Dijkstra 
10:45 Valto D2 - Excelsior D2 T. (Thijs) Dijkstra 
08:45 Valto D3 - Valto D4 M. (Marleen) Slaman 
09:20 Valto D3 - Dijkvogels D2 M. (Marleen) Slaman 
09:55 Excelsior D3 - Valto D3 M. (Marleen) Slaman 
09:37 Valto D4 - Excelsior D3 M.J.P. (Mink) de Meulmeester 
10:12 Valto D4 - Dijkvogels D2 D. (Daan) van Oudheusden 
10:30 Valto D5 - Valto D6 M. (Marleen) Slaman 
11:00 Valto D5 - DES D1 M. (Marleen) Slaman 
11:30 Excelsior D4 - Valto D5 M.F. (Myrte) Sevinga 
11:15 Valto D6 - Excelsior D4 M. (Marleen) Slaman 
11:45 Valto D6 - DES D1 N. (Noa) de Meulmeester 
 
Maandag 31 augustus 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
19:00 Valto C1 - Sporting Delta C1  
 
Woensdag 02 september 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
18:30 Valto C1 - Maassluis C1  
 

Competitieprogramma 5 september 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
15:30 HKC (Ha) 1 - Valto 1  
14:30 KCR 2 - Valto 2  
17:45 Valto 3 - Refleks 5  
16:15 Valto 4 - Refleks 4  
14:45 Valto 5 - Achilles (Hg) 6  
12:00 Maassluis 5 - Valto 6  
17:00 Valto 7 - ODO 5  
14:15 Valto 8 - ONDO (G) 6  
13:10 Nexus 3 - Valto 9  
11:00 Valto A1 - KZ Danaïden A1  
14:00 Refleks A2 - Valto A2  
12:30 De Meervogels A3 - Valto A3  
11:00 Nieuwerkerk B1 - Valto B1  
13:30 Valto B2 - Phoenix B1  
15:45 Valto B3 - Fortuna/Delta Logistiek B4  
11:30 Excelsior (D) B2 - Valto B4  
10:00 Valto C1 - Fortuna/Delta Logistiek C1  
13:15 Valto C2 - RWA C2  
10:00 ALO C1 - Valto C3  
12:30 Valto C4 - Twist C2  
12:30 Nieuwerkerk C3 - Valto C5  
12:15 Valto D1 - KVS/Maritiem D1  



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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09:15 Valto D2 - Excelsior (D) D2  
11:15 Valto D3 - HKV/Ons Eibernest D1  
10:30 KVS/Maritiem D3 - Valto D4  
11:00 Dunas D4 - Valto D5  
10:15 Valto D6 - De Meervogels D3  
09:00 Valto E1 - Korbis E1  
10:00 Maassluis E2 - Valto E2  
11:00 KVS/Maritiem E4 - Valto E3  
09:00 Valto E4 - Dijkvogels E2  
12:00 RWA E4 - Valto E5  
09:00 Valto E6 - ALO E3  
09:00 Olympia (S) F1 - Valto F1  
09:00 Valto F2 - Maassluis F1  
 
 

 

Ruilbeurs 
Broekje of rokje te groot/klein!!!!!! Ruilen op de jaarlijkse ruilbeurs. 
Deze mogelijkheid is er op de volgende data:  dinsdag 25-8-2020 en  donderdag 27-8-
2020  vanaf 18:00 uur tot 20:30  uur in de Villa. 
Tevens is er de mogelijkheid om  tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen. Uiteraard wel 
even je naam telefoonnummer en de prijs op de schoenen vermelden.  
Heb je nog vragen bel even met Ramona  06 24283910 
 
Groetjes van de kledingcommissie"#$%& 

Korfbalschoenen 
Beschikbaar: Mizuno (zwart-wit, maat 40,5, veld) 
Meer info en reactie via  https://www.marktplaats.nl/a/sport-en-fitness/overige-sport-en-
fitness/m1590910204-mizuno-korfbalschoen-veld-maat-40-
5.html?c=08c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr . 
Groetjes, ook namens Dieuwertje (C2)! 
Arjen (06-20013385) 
 

Van de TC 
 
Van de TC 
We zijn weer begonnen! Al eerder waren de selecties van junioren en 
senioren die waren gestart, maar afgelopen week begonnen er meer teams 
met trainen. Zaterdag was er dan ook naast de alternatieve feestweek, een 
oefenprogramma tegen OVVO, maar bij CKC Maassluis. Het was een 
heerlijke zaterdag, met mooi weer en een goed gevoel om weer langs de lijn te kunnen staan. Laten we dit 
zo houden! 
 



De Bijblijver, 24 augustus 2020 4 

Oefenprogramma 
Het oefenprogramma staat online en ook in deze Bijblijver. Kijk even goed naar wanneer jij moet spelen of 
fluiten! Er vinden diverse wedstrijden plaats doordeweeks en zaetrdag is er een behoorlijk vol programma. 
De reserves en mensen die moeten rijden, worden allemaal via de app geregeld. Let dus ook even goed 
daarop. 
 
Competitieprogramma 
Ook het competitieschema staat online. Bekijk alvast even goed wanneer jouw wedstrijden zijn of die van je 
kinderen. Kun je een keer niet spelen en weet je dat nu al? Geef dat dan door aan de coach of voor de 
senioren aan Petra (wsv@ckv-valto.nl). Vooralsnog gaat alles gewoon door en laten we hopen dat dat ook 
zo blijft. Dit kunnen we met elkaar doen, door de coronarichtlijnen vanuit de overheid te volgen, waarover 
later meer. 
 
Trainingen 
Het trainingsschema staat hieronder. De meeste trainingen gaat deze week weer starten. Is dat nog niet zo, 
dan heb je dat via de app wel vernomen. We zijn voor een aantal teams of groepen nog op zoek naar 
trainers. Zie ook het stukje onder vacatures. 
 
Veld 
Noot: in rood trainen op veld andere dag dan in de zaal 
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Zaal 

 
 

 
 
Vriendjes en vriendinnetjes 
Nu de zomervakantie bijna voorbij is, starten we weer met de trainingen! Vind je het leuk om te kijken of 
korfbal ook bij jou past, kom dan gerust een paar keer meetrainen. De trainingen starten vanaf maandag 24 
augustus op de volgende dagen en tijden: 

• Geboortejaar 2009 / 2010: maandag 18:00 uur / donderdag 18:00 uur 
• Geboortejaar 2011 t/m 2014: dinsdag 17:00 uur / donderdag 18:00 uur 
• Geboortejaar 2015 en jonger: zaterdag 10.00 uur 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar cooEenF@ckv-valto.nl , dan weten de trainers hoeveel 
kinderen ze kunnen verwachten. Ben je ouder en wil je ook een keer meetrainen, stuur dan ook even een 
mailtje, dan geven we de juiste tijden door. 
 
Korfbal en Corona 
Zoals geschreven gaat alles vooralsnog door, maar dat is dus alleen als we met elkaar opletten. De 
basisprincipes vanuit het RIVM en zoals ook de bond heeft gecommuniceerd zijn daarbij erg belangrijk. Niet 
alleen op de sportvelden, maar ook thuis. Om alles in goede banen te leiden op het ons complex, zitten we 
begin deze week bij elkaar. Dan wordt duidelijk hoe we omgaan met kantine, terras, supporters, toegang en 
ook het rijden naar uitwedstrijden bijvoorbeeld. 
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Vacatures 
Voor dit seizoen zijn voor heel veel teams de trainers en coaches al rond. Maar zoals altijd zijn er nog wel 
een aantal gaatjes. Vind je het leuk om een actieve taak op je te nemen en zo onze spelers en met name 
onze jeugd verder te helpen, denk er dan eens over om een van onderstaande vacatures in te vullen. Meer 
informatie via ondergetekende.  

• Valto 3 - trainer / coach - Wie wil deze leuke, jonge talentvolle groep begeleiden? 
• Valto 4 - trainer / coach - Trainen dinsdag samen met Valto 3, maar zoeken voor donderdag en 

zaterdag nog een trainer/coach. Wie voelt zich geroepen? 
• Valto B2 - trainer / coach - donderdag en zaterdag - samen met Rianca 
• Valto B3 - coach  
• Valto D4 - trainer - maandag en dinsdag 
• Valto D6 - trainer - maandag en donderdag 
• Valto C5 - coach - samen met Jesper 

Kangoeroes - trainer, eenmaal per 2 weken op zaterdagochtend 
Verder zijn we op zoek naar enthousiaste trainers die op maandag de training van de C45 en de B34 en A3 
willen begeleiden. Dit mag wekelijks, maar als we een grotere groep met trainers hebben, kan het ook in 
toerbeurt. Ook als je het leuk vindt om af en toe een clinic aan deze groep te geven, ben je van harte 
welkom. 
 
Het is niet zo dat je overal enorm veel korfbalervaring voor moet hebben. Enthousiaste ouders zijn ook van 
harte welkom om zich te melden. Met begeleiding en aanwijzingen vanuit de TC of ervaren coaches/trainers, 
komen ook zij een heel eind! 
 
Uitbreiding TC 
Naast het feit dat wij nog diverse technische vacatures hebben, kunnen we ook melden dat binnen de 
Technische Commissie uitbreiding hebben gevonden in de vorm van Twan Korteland. Hij gaat de coördinatie 
van de A en B op zich nemen. Afgelopen seizoen deed Petra dit samen met het wedstrijdsecretariaat veld 
en zaal. Petra blijft het wedstrijdsecretariaat doen. Hiermee komen we op een mooi aantal van 8 TC-ers uit 
die de volgende verantwoordelijkheden hebben: 

• Jan Jaap Elenbaas – voorzitter en algemene zaken 
• Thom Voskamp – scheidsrechterzaken 
• Petra Dijkstra – wedstrijdsecretariaat 
• Mark van Geest – coördinator wedstrijdsport V1 t/m V5 
• Frank Poot – coördinator breedtesport V6 t/m V10 
• Twan Korteland – coördinator A en B jeugd 
• Marleen Slaman – coördinator C en D jeugd 
• Romy van den Berg – coördinator E en F jeugd + Kangoeroes 

Opleidingen en cursussen 
Een nieuw seizoen biedt ook nieuwe kansen. Kansen om je verder te ontwikkelen als trainer bijvoorbeeld. 
Daarvoor willen we volgend seizoen een KT3 cursus aanbieden. Deze is voor iedereen die een KT2 cursus 
heeft gedaan. Wil je zo’n kans pakken, laat dat dan ook weten! 
 
En wil je je echt onsterfelijk maken, dan is er altijd de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. 
Het fluiten van wedstrijden in de buurt en soms ook onze eigen teams is leuk, leerzaam en is hard nodig om 
aan onze verplichtingen richting de bond te voldoen.  
 
Dat was hem even voor nu. Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar 
tc@ckv-valto.nl  of naar mij op vztc@ckv-valto.nl  / 06-29585387. 
  
Namens de TC, 
Jan Jaap Elenbaas  
 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
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Competitieschema 2020-2021 

 
 
 

week van zon t/m zat Vakanties Selectie Sen/A1 WS sr + A2 + C1 B1 (HK) Breedtesport Trainen Overig
33 9-aug. 15-aug. zomervakantie 4 Westland Derby's Start selectie + A1
34 16-aug. 22-aug. zomervakantie 5 Oefenen Oefenen C1 Oefenen Start WS jeugd - ma/woe trainen Feestweek De Lier
35 21-aug. 29-aug. zomervakantie 6 Oefenen Oefenen Oefenen Oefenen Start overig
36 30-aug. 5-sep. 1 1 1 1
37 6-sep. 12-sep. 2 2 2 2
38 13-sep. 19-sep. 3 3 3 3
39 18-sep. 26-sep. 4 4 4 4
40 27-sep. 3-okt. 5 5 5 5
41 4-okt. 10-okt. 6 6 6 6
42 11-okt. 17-okt. 7 7 7 7/inhaal
43 18-okt. 24-okt. herfstvakantie 8 8 8 inhaal
44 25-okt. 31-okt. Inhaal Inhaal Inhaal inhaal Nee, tenzij inhaal
45 1-nov. 7-nov. Oefenen Oefenen A2 Oefenen Oefenen** Start zaaltrainingen
46 8-nov. 14-nov. All-Day-Valto All Day Valto 13 All Day Valto*** All Day Valto
47 15-nov. 21-nov. 1 1 1 1
48 22-nov. 28-nov. 2 2 2 2
49 29-nov. 5-dec. 3 3 3 3
50 6-dec. 12-dec. 4 4 4 4
51 13-dec. 19-dec. inhaal inhaal inhaal uitwijk di trainen / do vrij
52 20-dec. 26-dec. Kerstvakantie vrij vrij vrij vrij Nee
1 27-dec. 2-jan. Kerstvakantie Training inhaal inhaal uitwijk Nee
2 3-jan. 9-jan. 5 5 5 5
3 10-jan. 16-jan. 6 6 6 6
4 17-jan. 23-jan. 7 7 7 7
5 24-jan. 30-jan. 8 8 8 8
6 31-jan. 6-feb. 9 9 9 9
7 7-feb. 13-feb. 10 10 10 10
8 14-feb. 20-feb. inhaal inhaal inhaal uitwijk
9 21-feb. 27-feb. Voorjaarsvakantie inhaal inhaal 14 uitwijk Nee, evt B1 wel

10 28-feb. 6-mrt. 11 11 11 11
11 7-mrt. 13-mrt. 12 12 12 12
12 14-mrt. 20-mrt. 13 13 1/4 finale 13
13 21-mrt. 27-mrt. 14 14 1/2 finale 14
14 28-mrt. 3-apr. Paasweekend inhaal/beslissing inhaal Finale inhaal Nee Trainingsweekend
15 4-apr. 10-apr. Ahoy-finale Oefenen dond Oefenen Oefenen Oefenen Ahoy-finale
16 11-apr. 17-apr. 9 9 9 1
17 18-apr. 24-apr. 10 10 10 2
18 25-apr. 1-mei Meivakantie BO+VO inhaal inhaal inhaal 7/inhaal Per team afspraken
19 2-mei 8-mei Meivakantie BO+VO inhaal inhaal inhaal inhaal Per team afspraken
20 9-mei 15-mei Hemelvaart Ma/wo trainen /11* 11* 11* 3*
21 16-mei 22-mei Pinksterweekend inhaal inhaal/C1 - 14 14 inhaal
22 23-mei 29-mei 12 12 12 4
23 30-mei 5-jun. 13 13 13 5
24 6-jun. 12-jun. 14 14 (excl. C1) PO 6
25 13-jun. 19-jun. inhaal/beslissing inhaal Finale inhaal Nieuwe teams jeugd Jeugdweekend
26 20-jun. 26-jun. Einddag Nieuwe teams jeugd Einddag
27 27-jun. 3-jul. Kick off nw seizoen Nieuwe teams jeugd
28 4-jul. 10-jul. Nieuwe teams jeugd
29 11-jul. 17-jul. Nee
30 18-jul. 24-jul. Zomervakantie week 1 Nee

* = Hemelvaartsdag = inhaal
** = oefenen voor C1 en E en F teams
*** = E en F vrij



De Bijblijver, 24 augustus 2020 8 

Wedstrijdverslagen 
 
Eindelijk mogen we weer…. 

Hoofdsponsors Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Een lange periode zonder korfbalwedstrijden is eindelijk voorbij. Hopelijk heeft iedereen de afgelopen 
periode fit kunnen genieten van het mooie weer. Dat kwam dit jaar extra goed uit, want bijna iedereen heeft 
dit jaar zijn vakantie in eigen land beleefd. Een mooie gelegenheid om ons kikkerland weer eens te 
verkennen. Velen hebben dit niet als vervelend ervaren en zijn er achter gekomen dat Nederland eigenlijk 
ook veel te bieden heeft. Twee weken geleden waren de eerste trainingen voor de selectie onder het nieuwe 
trainers duo Mark Tissink en Ronald Tuntelder. Met enkele spelers door gekomen uit de junioren en de 
terugkeer van Frank uit Zuid Afrika hebben zij weer een leuke spelers groep waar zij uit kunnen gaan 
selecteren. Voor Zané is dit seizoen wel erg naar begonnen. Tijdens de training is zij geblesseerd geraakt 
aan haar knie. Wat het precies is weten we nog niet en er zal dus nog verder onderzoek naar gedaan gaan 
worden. Ook Bart was bij de eerste training ongelukkig door zijn enkel gegaan, maar zou vandaag wel zijn 
eerste minuten weer maken met de nodige voorzorgsmaatregelen. Omdat er op het VALTO terrein dit 
weekend de alternatieve feestweek plaats vond werd er naar een alternatieve locatie gezocht voor de eerste 
oefenwedstrijden. Deze werd gevonden in buurgemeente Maassluis op het terrein van CKC Maassluis. Zij 
speelden zelf ook wel, maar wij mocht naast het hoofdveld op de twee andere velden onze wedstrijden 
afwerken. Alle wedstrijdsportteams traden vandaag aan tegen hun leeftijdgenoten van OVVO uit Maarssen. 
Om twaalf uur waren het VALTO C1 en A2 die het spits mochten afbijten tegen OVVO C1 en A2 die op 
gelijkwaardig niveau spelen. Hierna volgden ook VALTO B1, A1 en V4 met ook een tegenstander van 
dezelfde categorie. Om half drie was het de beurt aan VALTO 2 en OVVO 2 op het ene veld en VALTO 4 en 
OVVO 4 op het andere veld. Ik heb mij gericht op het veld waar de tweede teams speelden. VALTO 2 trof in 
OVVO 2 een reserve hoofdklasse ploeg die vorig seizoen na acht wedstrijden echter nog wel puntloos 
onderaan stond. VALTO 2 stond in de gestaakte competitie in het debuutjaar keurig op de derde plaats. 
Vandaag waren de omstandigheden niet optimaal met de harde wind dwars over het veld, waardoor er ook 
wel een beetje geluk bij kwam kijken om de bal door de korf te krijgen. Zo stond er halverwege de eerste 
helft pas een 2-2 tussenstand op het scorebord. Na twintig minuten kwam er een nieuw aanvalvak binnen de 
lijnen, zoals we dat gewend zijn tijdens de selectie periode. Laurens had vandaag gelijk het schot te pakken 
en scoorde tweemaal op rij, waarna Ron de 6-3 tussenstand liet noteren. Zonder klok was het gissen hoe 
lang er nog te gaan was tot de rust, maar met om en om scoren klonk het rustsignaal bij 8-5.  
In het tweede deel zouden de doelpunten weer schaars zijn, maar zou VALTO wel de voorsprong langzaam 
maar zeker uitbouwen. Nadat OVVO als eerste scoorde na de rust, wist VALTO weer uit te lopen naar 10-6. 
In de resterende tijd zouden de gasten uit Maarssen nog slecht één keer de korf weten te vinden. Ook bij 
ons wilden de ballen niet makkelijk vallen, maar wisten wel een 13-7 eindstand op het bord te krijgen. Een 
prima uitslag voor een eerste wedstrijd na zo’n lange korfballoze periode.  
Als laatste traden vandaag V1 en V3 aan tegen respectievelijk OVVO 1 en 3, waarbij voor V1 een 
gelijkwaardige tegenstander wachtte zou V3 het tegen een reserve overgangsklasser op moeten nemen. 
Ook hier ging helaas mijn aandacht uit naar de selectie teams, dus moet ik u het verloop van de wedstrijd en 
de uitslag van V3 schuldig blijven. OVVO 1 stond net als VALTO 1 op de derde plaats in de gestaakte 
competitie in de overgangsklasse C. Zij kwamen daar voor VALTO wel bekende tegenstanders tegen, zoals 
KVS, CKC Nieuwerkerk en Unitas. Allen tegenstanders waar VALTO ook al eens de degens mee gekruist 
heeft. VALTO 1 startte met Thijs, Ruben, Sheila en Vera als nieuwkomers in de basis in de fase waarin de 
nieuwe trainer op zoek is naar de juiste samenstelling om de competitie mee te starten. Frank, Mees, Maaike 
en Romeé maakten het octet compleet. OVVO begon scherp aan de wedstrijd en had al vrij snel een 0-2 
voorsprong te pakken. Ruben wist even later ook de korf te vinden, maar OVVO herstelde hun voorsprong. 
Het waren de dames die deze achterstand voor VALTO wisten weg te poetsen en na Romeé en Sheila 
waren het Mees en Ruben die een 5-3 voorsprong op het bord zetten. Tijd voor de eerste time-out voor 
OVVO, want het liep na de openingsfase niet lekker meer in hun aanvallen. Het leverde hen niet veel op, 
want VALTO zou met doelpunten van Maaike, Nikki, Bart en Frank uitlopen naar een 10-3 voorsprong na 
een 8-3 ruststand. Toen leek OVVO zich even te herstellen door tweemaal kort achter elkaar de scoren, 
maar deze opleving bleek van korte duur te zijn. Met vier dames doelpunten op rij wist VALTO weer uit te 
lopen naar 13-6  voordat OVVO de korf weer wist te vinden. De spelers uit Maarssen wisten het intussen niet 
meer hoe zij door de Lierse verdediging moesten komen. Doordat VALTO heerste in de rebound en veel 
ballen wist te onderscheppen, kwamen de gasten vaak niet tot een schot of was na het eerste schot de bal 
weer in Lierse handen.  Met nog een minuut of tien te gaan zou OVVO voor het laatst de korf weten te raken 
en bouwde VALTO hun voorsprong verder uit naar de 17-7 eindstand. Niet gek voor een eerste wedstrijd 
tegen een tegenstander die op papier van gelijkwaardig niveau is. Mooi ook om te zien dat de 17 doelpunten 
van VALTO door negen verschillende spelers gemaakt zijn en er dus met iedereen rekening gehouden moet 
worden bij VALTO. Mark en Ronald waren in ieder geval best tevreden met het getoonde spel, waar zij 
ongetwijfeld nog de nodige verbeter punten in zien. De coach van OVVO heeft aanzienlijk meer huiswerk te 
doen met zijn ploeg voor de competitie start.  
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We willen natuurlijk ckc Maassluis bedanken voor hun gastvrijheid om deze wedstrijden mogelijk te maken 
en gaan ons voorbereiden op de  volgende oefenwedstrijden aanstaande donderdagavond in Delft. Hoewel 
we Excelsior ook in de competitie treffen is het zeker goed om tegen hen te spelen. Zij zijn voor VALTO toch 
vaak een lastige tegenstander, waar tegen we het in de halve competitie vorig seizoen ook weer niet voor 
elkaar kregen om de punten in De Lier te houden. Het zal er donderdagavond waarschijnlijk weer warm aan 
toe gaan, maar beide ploegen zullen niet het achtereind van de tong laten zien. Dat wordt bewaard voor 26 
september, als we voor de punten spelen.  
Vandaag was het in ieder geval weer genieten langs de lijn en we zijn benieuwd hoe het VALTO in het 
nieuwe seizoen zal vergaan.  
Arno van Leeuwen. 
 



Een nieuw interieur scoren? Maak er 

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl


